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VERORDENING (EG) Nr. 2350/94 VAN DE COMMISSIE
van 29 september 1994

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 3190/93 tot vaststelling van de
uniforme verminderingscoëfficiënt voor het bepalen van de hoeveelheid bananen
die in het kader van het tariefcontingent voor 1994 aan elke marktdeelnemer van
de categorieën A en B wordt toegewezen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Overwegende dat het Comité van beheer voor bananen
geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voor
zitter vastgestelde termijn,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad van
13 februari 1993 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector bananen ('), gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 3518/93 van de Commissie (2), en
met name op artikel 20,

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 3190/93 van de
Commissie (3), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1258/
94 (4), ter uitvoering van artikel 6 van Verordening (EEG)
nr. 1442/93 van de Commissie (*), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1299/94 (*), in het kader van de
inachtneming van het oorspronkelijk voor 1994 geopende
tariefcontingent van 2 miljoen ton voor elke categorie
marktdeelnemers de uniforme verminderingscoëfficiënt is
vastgesteld die op de referentiehoeveelheid van elke
marktdeelnemer moet worden toegepast om de voor 1994
aan hem toe te wijzen hoeveelheid te bepalen ;

Overwegende dat het tariefcontingent voor 1994
2 118 000 ton bedraagt ; dat de bij Verordening (EG) nr.
3190/93 vastgestelde coëfficiënten dienovereenkomstig
dienen te worden gewijzigd ;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De coëfficiënten die zijn vermeld in artikel 1 , eerste en
tweede streepje, van Verordening (EG) nr. 3190/93,
worden vervangen door de volgende coëfficiënten :

— voor marktdeelnemers van categorie A : 0,538769,
— voor marktdeelnemers van categorie B : 0,455599.
Artikel 2

De Lid-Staten stellen elke bij hun bevoegde autoriteiten
geregistreerde marktdeelnemer zo spoedig mogelijk in
kennis van zijn referentiehoeveelheid die aan de hand van
de bij artikel 1 vastgestelde coëfficiënt is gecorrigeerd.
Artikel 3

Overwegende dat dient te worden voorzien in een onmid

dellijke toepassing van het bepaalde in deze verordening
opdat de marktdeelnemers er zo spoedig mogelijk gebruik

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese

van kunnen maken :

Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 september 1994.
Voor de Commissie
René STEICHEN
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